
Uchwała Nr III/43/2018 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 grudnia 2018 roku 

w sprawie: nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą                            

się z działek nr 49/5 i nr 49/21, położonych w Domaszowicach, gmina Masłów 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                        

o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2018r. poz. 994, Dz. U. z 2018r. poz. 1000, Dz. U. 2018 

poz. 1349, Dz. U. z 2018r. poz. 1432), Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W obrębie geodezyjnym Domaszowice, gm. Masłów, nadaje się nazwę ulicy: 

Malinowa – dla drogi wewnętrznej, oznaczonej jako działki gruntu nr 49/5 i nr 49/21. 

 

§ 2 

Szczegółowy przebieg ulicy, której nadano nazwę, przedstawiony jest na załączniku 

graficznym do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

/-/ Piotr Zegadło 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr III/43/2018 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 grudnia 2018r. 

 

 

W dniu 22 czerwca 2017r. Rada Gminy Masłów podjęła uchwałę  

Nr XXXVIII/344/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa 

Domaszowice w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Domaszowice, gmina Masłów. 

Nadanie kolejnych nazw ulic jest następstwem podjęcia w dniu 25 listopada 2016r. 

uchwały Nr XXVIII/257/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Domaszowice, gmina 

Masłów, która zapoczątkowała proces uporządkowania sytuacji adresowej w tejże 

miejscowości. W dalszym ciągu miejscowość Domaszowice wymaga kolejnych aktualizacji  

i uszeregowania poszczególnych numeracji porządkowych. 

Ustalając nazwę ulicy przeprowadzono konsultacje społeczne. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późniejszymi zmianami)  do wyłącznej właściwości 

Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic i placów publicznych.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

/-/ Piotr Zegadło 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr III/43/2018 

Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 grudnia 2018r. 

 

 
 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

/-/ Piotr Zegadło 

 

 

 

 


